
Član sindikata postane lahko vsak. Članstvo v sindikatu je prostovoljno. Vsak, ki postane član sindikata se zavezuje, da bo deloval v 
skladu s Statutom in akti KS 90 in redno plačeval članarino. 

 

                                  KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
                                  Resljeva 7, 1000 Ljubljana 

                            Tel.: 01 / 426 30 23;  01 / 426 30 24 
     E-pošta: ks90@sindikat-ks90.si  

 http:// www.sindikat-ks90 

 
 

P R I S T O P N A     I Z J A V A 
 
Podpisani-a: _________________________________________________________ roj. ________________ 
 
stanujoč-a: ______________________________________________________________________________ 
 
zaposlen/a _______________________________________________________________________________  
 
telefon: _______________________________  E-naslov: _________________________________________ 
 
poklic, izobrazba:_________________________________________________________________________ 
 
se s podpisom te pristopne izjave včlanjujem v 
 

KONFEDERACIJO SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
 

in izjavljam, da sprejemam statut Konfederacije sindikatov 90 Slovenije. 
S podpisom pristopne izjave se obvezujem da bom redno poravnaval določeno članarino in izjavljam, da so 
navedeni podatki v pristopni izjavi resnični, točni in popolni.  
 
Datum: ______________________                  Podpis: __________________________________ 
 

 

I Z J A V A 
 

V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov) in 11. členom 4(1), 12(1). členom in 13(1,2). členom Splošne 
uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
 
Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije dovoljujem uporabo podatkov za namene:  
o obračun in nakazilo članarine od plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja – delodajalec sindikatu 
o plačilo članarine – član individualno 
o vodenje evidenc zbiranja članarine, 
o zbiranje in vodenje evidence članstva 
o dejavnosti in aktivnosti, ki jih organizira sindikat (shodi, protesti, stavke) 
o izobraževanje 
o nudenje pravne pomoči 
o izplačevanje solidarnostnih pomoči 
o izplačevanje in vodenje posojil iz naslova vzajemne, solidarnostne pomoči 
o izdelava članskih izkaznic 
o izdelava statističnih analiz 
o obveščanje (e-pošta, telefon) 
Izrecno izjavljam: 
o da s spodnjim lastnoročnim podpisom te prostovoljne privolitve izrecno soglašam, da sindikat zgoraj zapisane osebne 

podatke lahko uporabi za namene pošiljanja sporočil, kar mi bo omogočalo, da bom seznanjen z aktivnostmi, 
obveznostmi in delovanjem sindikata 

o da soglasje velja do preklica oziroma s prenehanjem mojega članstva v sindikatu 
o da je moje soglasje prostovoljno in sem prejel/a vse informacije, zakaj se bodo moji osebni podatki uporabljali. 
o da sem seznanjen/a, da lahko zahtevam vpogled, izbris, preklic, popravek in prenos osebnih podatkov. 
 

Datum: ______________________                  Podpis: __________________________________ 
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